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ΠΡΟ: 

 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. αρμοδιότθτάσ μασ 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Χρονοδιάγραμμα οργανικϊν τοποκετιςεων μετά τισ μετακζςεισ ζτουσ 2017» 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι μετά τθν ανακοίνωςθ των μετακζςεων των εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. από 

το ΤΠ.Π.Ε.Θ., ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018, το Π.Τ..Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ ςτισ 22-05-2017 κα ςυνεδριάςει 

για τθν εξαγωγι κενϊν και πλεοναςμάτων. 

Κατόπιν τοφτου και προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότθτάσ μασ, 

ορίηουμε το χρονοδιάγραμμα των οργανικϊν τοποκετιςεων,  ωσ εξισ:  

 

Ημερομθνία Θζμα 
υνεδριάςεισ 

Π.Τ..Δ.Ε. 

Ενζργειεσ από 

εκπαιδευτικοφσ 

& Διευκυντζσ 

χολικών 

Μονάδων 

23-05-2017 ζωσ 26-

05-2017 και ϊρα 

12:00 μ.μ 

Τποβολι αίτθςθσ-διλωςθσ  κρίςθσ 

υπεραρικμίασ από εκπαιδευτικοφσ 
 Χ 

29-05-2017 Ονομαςτικόσ χαρακτθριςμόσ υπεραρίκμων Χ  

29-05-2017 ζωσ  

02-06-2017 και ϊρα 

12:00 μ.μ. 

Τποβολι αιτιςεων για τυχόν λάκθ ι 

παραλιψεισ του Τ.. που αφοροφν τον 

ονομαςτικό χαρακτθριςμό των 

Τπεραρίκμων εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. 

 Χ 

29-05-2017 ζωσ  

02-06-2017 και ϊρα 

Τποβολι Διλωςθσ Σοποκζτθςθσ 

Τπεραρίκμων 
 Χ 



12:00 π.μ. 

02-06-2017 
Σοποκζτθςθ Τπεραρίκμων – 

Οριςτικοποίθςθ κενϊν 
Χ  

20-05-2017 

Καταλθκτικι 

θμερομθνία 

Τποβολι αιτιςεων αμοιβαίων μετακζςεων 

εντόσ ΠΤΔΕ και από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ 
 Χ 

02-06-2017 ζωσ 11-

06-2017 

Τποβολι αιτιςεων για τυχόν λάκθ ι 

παραλιψεισ του Τ.. που αφοροφν τθν 

τοποκζτθςθ των Τπεραρίκμων 

εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. 

 Χ 

02-06-2017 ζωσ 11-

06-2017 

Τποβολι αίτθςθσ-διλωςθσ τοποκζτθςθσ 

εκπαιδευτικϊν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ 

(βελτίωςθ κζςθσ, διάκεςθ Π.Τ..Δ.Ε., από 

μετάκεςθ) 

 Χ 

13-06-2017 

1. Σοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. ςε κενζσ 

οργανικζσ κζςεισ 

2. Εξζταςθ αιτιςεων εκπαιδευτικϊν που 

μπορεί να υποβλθκοφν ςτο Π.Τ..Δ.Ε. για 

τυχόν λάκθ ι παραλιψεισ του Τ.. που 

αφοροφν τθν τοποκζτθςθ των 

Τπεραρίκμων εκπαιδευτικϊν Δ.Ε.  

3. Πρόταςθ ςτον Περιφερειακό Δ/ντι Π. & 

Δ. Εκπ/ςθσ για τοποκζτθςθ υπεραρίκμων 

εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. ςε νζεσ οργανικζσ 

κζςεισ 

Χ  

ε περίπτωςθ που υπάρξουν εναπομείναντα οργανικά κενά  

(κα ιςχφςουν τα παρακάτω)  
14-06-2017 ζωσ 19-

06-2017 και ϊρα 

9:00 π.μ. 

Τποβολι υμπλθρωματικϊν Αιτιςεων  

τοποκζτθςθσ ςε εναπομείναντα οργανικά 

κενά 
 Χ 

19-06-2016 

1. Σοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν ςε 

εναπομείναντα οργανικά κενά 

2.Σοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν που ηιτθςαν 

αμοιβαία μετάκεςθ εντόσ ΠΤΔΕ 

Χ  

19-06-2017 ζωσ  

23-06-2017 και ϊρα 

9:00 π.μ. 

Τποβολι αιτιςεων για τυχόν λάκθ ι 

παραλιψεισ του Τ.. που αφοροφν τθν 

οργανικι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. 

ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ (βελτίωςθ κζςθσ, 

διάκεςθ Π.Τ..Δ.Ε., από μετάκεςθ) 

 Χ 

23-06-2017 

1. Εξζταςθ αιτιςεων εκπαιδευτικϊν που 

μπορεί να υποβλθκοφν ςτο Π.Τ..Δ.Ε. για 

τυχόν λάκθ ι παραλιψεισ του Τ.. που 

αφοροφν τισ οργανικζσ τοποκετιςεισ 

εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. 

Χ  



2. Πρόταςθ ςτον Περιφερειακό Δ/ντι Π. & 

Δ. Εκπ/ςθσ για τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν 

Δ.Ε. ςε νζεσ οργανικζσ κζςεισ 

23-06-2017 

1. Σοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν που ηιτθςαν 

αμοιβαία μετάκεςθ εντόσ ΠΤΔΕ 

2. Πρόταςθ ςτον Περιφερειακό Δ/ντι Π. & 

Δ. Εκπ/ςθσ για τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν 

Δ.Ε. μετά από αμοιβαία μετάκεςθ 

Χ  

ε περίπτωςθ που δεν υπάρξουν εναπομείναντα οργανικά κενά  

(κα ιςχφςουν τα παρακάτω) 

19-06-2017 ζωσ  

23-06-2017 

και ϊρα 9:00 π.μ. 

Τποβολι αιτιςεων για τυχόν λάκθ ι 

παραλιψεισ του Τ.. που αφοροφν τθν 

οργανικι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. 

ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ (βελτίωςθ κζςθσ, 

διάκεςθ Π.Τ..Δ.Ε., από μετάκεςθ) 

 Χ 

23-06-2017 

1. Εξζταςθ αιτιςεων εκπαιδευτικϊν που 

μπορεί να υποβλθκοφν ςτο Π.Τ..Δ.Ε. για 

τυχόν λάκθ ι παραλιψεισ του Τ.. που 

αφοροφν τισ οργανικζσ τοποκετιςεισ 

εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. 

2. Πρόταςθ ςτον Περιφερειακό Δ/ντι Π. & 

Δ. Εκπ/ςθσ για τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν 

Δ.Ε. ςε νζεσ οργανικζσ κζςεισ 

3. Πρόταςθ ςτον Περιφερειακό Δ/ντι Π. & 

Δ. Εκπ/ςθσ για τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν 

Δ.Ε. μετά από αμοιβαία μετάκεςθ 

Χ  

 
  

Ο Πρόεδροσ  

του Π.Τ..Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

 
Χριςτοσ Κ. Καηαντηισ 

                                               ΠΕ19, Μed 
 


